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ŠKOLNÍ ŘÁD 

 

Školní řád Základní umělecké školy Dětský sbor Brno, v.o.s., Mikulovská 4222/9, 628 00 

Brno, vydává v souladu s ustanoveními § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a 

vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ředitel školy. 
 

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků  
 

1) Žáci mají právo:  
 
 

o na základní umělecké vzdělávání v souladu s ustanoveními § 21 zákona č. 

561/2004 Sb., (školský zákon) a podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., 

o základním uměleckém vzdělávání  
o  na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

 
o na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkající se základního 

uměleckého vzdělávání,   
o  účinkovat na veřejných i interních akcích školy, 

 
o právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků, poradenskou pomoc 

školy v záležitostech týkající se základního uměleckého vzdělávání žáků mají také 

zákonní zástupci nezletilých žáků, v případě zletilých žáků a studentů mají na tyto 

informace právo i rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům 

plní vyživovací povinnost.  
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II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků  

 
1) Žáci jsou povinni:  

 

o  řádně docházet do vyučování a řádně se vzdělávat, 
 

o dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,   

o plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními 
předpisy a školním řádem,  

o  dodržovat zásady kulturního chování a společenské etikety,  
o respektovat zákaz používání mobilních telefonů, tabletů, notebooků a ostatních 

zařízení v době vyučování.  

 

2) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:  

 

o zajistit řádnou a pravidelnou docházku žáka do školy,   
o na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání žáka,   
o dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou či osobní omluvou, SMS, 

telefonicky, e-mailem, plánovanou nepřítomnost omlouvat předem,  
o informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,  

 

3) Zletilí žáci jsou dále povinni:  

 
o informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,   
o dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem - písemně, nebo osobně, telefonicky, emailem,   
o oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 (školský zákon) a další údaje, které 

jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v 
těchto údajích.   

o v případě delší nemoci podat do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání, 
plánovanou nepřítomnost omlouvat předem.  

 

4) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků 
uvést údaje podle § 28 odst.2 školského zákona:  

 

o jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství a místo   
trvalého pobytu,  

o  údaje o předchozím vzdělávání,  
o  údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, 

 
o údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o 

zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na jeho průběh,  
 

o jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro 
doručování písemností, telefonické spojení, e-mail.  
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III. Organizace výuky  

 
1) Vyučování:  

 

o vyučování se uskutečňuje v budově Janáčkova divadla,   
o vyučování se řídí rozvrhem hodin,   
o do vyučování nosí žák požadované školní pomůcky a potřeby,   
o opouštět budovu Janáčkova divadla v průběhu vyučování není žákům dovoleno.  

 

2) Vyučovací hodiny a přestávky:  
 

o vyučovací hodina trvá 45 min.,   
o jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí. 

 
o ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných důvodů uvolnit žáka zcela nebo z 

části z pravidelné docházky do některého povinného předmětu (vyhláška č. 

71/2005 Sb.) a stanovit mu náhradní způsob výuky.  
 
 

3) Vstup a pohyb v místě, kde se uskutečňuje vzdělávání - budova 
Janáčkova divadla:  

 
 

o žáci přichází do budovy Janáčkova divadla 15 minut před začátkem vyučování 
nebo 60 minut před začátkem přípravy na účinkování v představení, bezprostředně   
po skončení výuky či představení budovu opouštějí, 

 
o vstup rodičů a cizích osob do budovy Janáčkova divadla je možný pouze v 

doprovodu učitele školy,  
 

o žáci se v budově Janáčkova divadla chovají tiše, po chodbách a schodišti chodí 

pomalu, výtahem mohou jezdit pouze za doprovodu dospělé osoby, v budově 

divadla je zakázáno běhat,   
o žákům  není  povoleno  v prostorách  výuky  ani  v  ostatních  prostorech  budovy   

Janáčkova divadla, kouřit a konzumovat alkohol,  
 

o žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání všech návykových látek v 
prostorách školy, budovy Janáčkova divadla a dalších místech výuky,  

 
o žáci nenosí do školy větší obnosy peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které 

rozptylují pozornost a mohou případně ohrožovat bezpečnost ostatních,  
 

o žákům je zakázáno se pohybovat v zákulisí a přilehlém prostoru bez přítomnosti 
vyučujícího či pověřeného dozoru,   

o  o přestávkách se žáci chovají ukázněně a ohleduplně, 
 

o žákům je zakázáno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s 
technickým a elektrickým zařízením v budově divadla.  
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IV. Podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

 

o žáci řádně pečují o svěřený majetek školy, zapůjčené ošacení, notový materiál a 
jiné učební pomůcky a plně za ně zodpovídají, 

 
o kopírování a předávání notových materiálů a ostatních učebních pomůcek školy 

třetím osobám není dovoleno,  
 

o škody způsobené žáky na majetku školy jsou žáci nebo zákonní zástupci povinni 
uhradit,   

o pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají učiteli všechny zapůjčené pomůcky.  

 

V. Podmínky zajištění bezpečnosti žáků a ochrany zdraví žáků  

 
o Seznámení žáků se školním řádem a BOZ provádí vyučující vždy při první 

vyučovací hodině nového školního roku. Dodatečně poučí žáky, kteří při první 

vyučovací hodině chyběli. O seznámení učitel provede v třídní knize záznam.  
 

o Akce konané mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání žáků a výjezdy do 

zahraničí, se řídí ustanovením § 1 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém 

vzdělávání.  

 

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

o Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí ustanovením § 3, vyhlášky č. 71/2005 
Sb. o základním uměleckém vzdělávání.  

 
o Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným 

způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy 

dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného 

vzdělání.  
 

o Mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti svých 

zákonných zástupců a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci 1. 

nebo 2. pololetí do některého z vyšších ročníků, a to po úspěšném vykonání 

postupových zkoušek z povinných předmětů.  

 

VII. Postup žáka do vyššího ročníku a ukončení vzdělávání 

 

1) Do vyššího ročníku postupuje žák, který byl na konci druhého pololetí celkově 
hodnocen stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonal 
postupovou zkoušku, pokud tak stanoví rámcový vzdělávací program.   

2) Základní studium I. a II. stupně a studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin 
se ukončuje zkouškou, která probíhá formu vystoupení v představeních opery 
Janáčkova divadla nebo vystoupením pěveckého tělesa Dětský sbor Brno.   

3) Žák přestává být žákem školy:  
 

o jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci 2. pololetí celkově 
hodnocen stupněm neprospěl,  
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o  jestliže byl vyloučen ze školy,  
o  v případě, že o ukončení písemně požádal žákův zákonný zástupce, 

 
o v případě, že zákonný zástupce žáka neuhradil úplatu za vzdělávání a nedohodl se 

na náhradním termínu s ředitelem školy.  
 

 

VIII. Úplata za vzdělání 

 

o Úplata za vzdělání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 
vzdělávání v platném znění.  

 
o Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně 

nebo pololetně. Úplata za 1. pololetí je splatná do 30. září a za 2. pololetí do 31. 

ledna. Zákonný zástupce nebo zletilý žák může písemně požádat ředitele školy o 

jiný termín úhrady.  

 

IX. Závěrečná ustanovení 

 
1) Kontrolou plnění ustanovení Školního řádu je statutárním orgánem pověřen ředitel 

školy.   
2) Školní řád ze dne 1. září 2015 se tímto ruší.   
3) Tento školní řád nabývá platnosti dnem 1. srpna 2016.  

4) Tento Školní řád nabývá účinnost dnem 1. září 2016.  

 

--- 
 

Školní řád je veřejně přístupný v sídle školy a na internetových stránkách ZUŠ: 
www.dsbrno.eu 

--- 
 
 
 
 
 

 

V Brně dne 1. srpna 2016 
 
 
 
 

 
…….………………………………… 

Mgr. Valeria Černohlávková Maťašová 
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